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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE  
         MORRO DA GARÇA, REALIZADA EM 19-02-2014. 

Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze (19-02-2014), 

entre dezenove horas e quinze minutos (19:15h), e vinte horas (20:00h), reuniu-se em 

Sessão Ordinária, a Câmara Municipal de Morro da Garça, na sede do Poder Legislativo, 

sito à Praça São Sebastião, 424, centro, nesta cidade. Previamente convocados nos 

termos do Regimento Interno, estavam presentes à reunião todos os nove Vereadores. 

Sendo Presidente da Mesa Diretora o Vereador Senhor Wellington Rodrigues de Souza, 

Vice-Presidente, Vereador Senhor Domício Bernardes de Lima, e Secretário da Mesa 

Diretora a Vereadora Senhora Maria de Fátima Coelho e Castro. Demais Vereadores: 

Roseno Pereira Gomes, Aelton Geraldo Fernandes Rocha, Henrique Leite Coelho, 

Josefino Vital do Rego Junior, Roberto Ferreira de Souza e Ricardo Otávio Silveira de 

Souza. Também presentes o Dr. Leonardo Ávila- assessor jurídico desta Câmara e 

Senhora Maria Marlene Diniz – Assessora da Presidência. Após a chamada inicial, o 

Senhor Presidente constatando quórum legal e proferindo a frase “em nome de Deus 

declaro abertos os trabalhos” dá inicio à reunião. Continuando, o Senhor Presidente 

solicita ao secretario que faça a leitura da Ata da reunião ordinária anterior, que lida em 

alta voz, coloca-a à apreciação e votação. O Vereador Ricardo Otávio Silveira de Souza, 

antes de expressar seu voto pede constar ainda nesta ata, que solicitou cópia da defesa, 

elaborada pela Drª. Patrícia Geralda de Moura, junto a Promotoria Pública da Comarca 

de Curvelo, quanto da Prestação de contas do ano de 2003, responsabilidade do Prefeito 

José Maria de Casto. Também a Vereadora Secretaria da Mesa Maria de Fátima Coelho 

e Castro, antes de manifestar seu voto pede constar na mesma ata sua explicação 

quanto a intenção da prefeitura municipal em conceder revisão dos vencimentos dos 

Conselheiros Tutelares e que ao conceder a revisão para os servidores em geral, havia 

um entendimento de que esta revisão também estava alcançando o referido Conselho 

Tutelar. Todos os vereadores ao manifestarem seus votos favoráveis a aprovação da 

ata, o Senhor Presidente a declara aprovada por unanimidade. Dando sequência, o 

Senhor Presidente coloca a palavra franca aos Senhores Vereadores para que os 

mesmos possam estar apresentando propostas ou requerimentos ao Executivo 

Municipal, à Mesa Diretora ou serem discutidos neste expediente. O Vereador Ricardo 

Otávio Silveira de Souza, desdobra-se para indiretamente mandar seu desabafo através  
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de vereadores ou amigos mais próximos ao Prefeito José Maria de Castro Matos, quanto 

sua indignação por ainda não ter sido escrito na parede do salão da desativada escola 

de Riachinho, o nome do Senhor Antônio Candido de Souza, (seu avô), finaliza dizendo 

“falta de respeito”. Dirigindo ao colega Vereador Henrique Leite Coelho, lembra-o que na 

reunião anterior falou que a fossa perfurada pela prefeitura municipal na localidade de 

Riachinho a apenas seis metros do poço artesiano que abastece a comunidade, não 

oferece risco de contaminação. Pergunta-lhe se o mesmo poderia lhe dar um laudo 

assinado por ele quanto ao referido assunto. Em resposta o Vereador Henrique Leite 

Coelho, lhe responde que não é técnico para lhe emitir tal documento e alterando o tom 

da voz adverte ao Vereador Ricardo que não o provoque com seus questionamentos.        

Ainda em uso da palavra o Vereador Ricardo Otávio Silveira de Souza, pergunta aos 

nobres Edis se alguns deles já visitaram as obras das casas populares que estão sendo 

construídas nesta cidade atendendo ao Programa Minha Casa Minha Vida. 

Orgulhosamente se expressa “eu fui” e constatei que o serviço esta ficando péssimo, são 

paredes tortas e reboco mal feito, parecem estar sendo construídas pelas mulheres dos 

pedreiros. Peço aos vereadores que façam uma visita, fiscalizem e constatem que 

somente mulheres de pedreiros fariam serviços tão ruins. O Vereador Roberto Ferreira 

de Souza fala que visitou as obras das casas populares e também não ficou satisfeito, 

que conversou com o engenheiro responsável pelas construções e o mesmo prometeu 

concertar as anomalias encontradas. O Vereador Aelton Geraldo Fernandes Rocha em 

suas falas aponta defeitos no serviço de acabamento na reforma e modernização da 

Praça São Sebastião. Retomando a palavra o Vereador Ricardo Otávio Silveira de 

Souza, fala dos defeitos da quadra poliesportiva construída junto ao Projeto PROFAAC, 

alerta dizendo que se ali cair uma pessoa jogando bola, certamente vai se quebrar todo 

devido o mau polimento do piso. Fala também que visitou as obras do campo de futebol 

do Vila Esporte Clube, constatou muitos canos de irrigação quebrados que certamente 

colocará em risco de acidentes os usuários do mesmo. O Vereador Josefino Vital do 

Rego Junior, pede a palavra e fala que os vereadores estão criando um problema onde 

não existe problema, deixando claro que está faltando é diálogo entre o legislativo e o 

executivo. O Senhor Presidente pede ao secretario que oficie o prefeito José Maria de  
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Casto, solicitando que solucione a queixa do Vereador Ricardo Otávio, que denuncia a 

invasão de suas terras, perfurando uma fossa junto a antiga escola municipal de 

Riachinho. Ordem do dia: O Senhor Presidente, com parecer favorável a apreciação e 

votação, em segundo turno do Projeto de Lei n° 002/2014 – Institui o Controle Interno 

do poder executivo do município de Morro da Garça/MG e dá outras providências. 

Coloca-o em votação e fazendo a chamada nominal aos Senhores Vereadores, o mesmo 

recebe pareceres favoráveis unanimes, e em seguida o declara aprovado. Continuando, 

o Senhor Presidente com pareceres favoráveis a apreciação e votação em segundo 

turno ao Projeto de Lei n° 003/2014 – Autoriza a Concessão de Revisão dos 

vencimentos dos Conselheiros Tutelares do Município de Morro da Garça /MG, e dá 

outras providências. Faz a chamada nominal aos Senhores Vereadores, e com 

pareceres favoráveis unanimes o declara aprovado. Nada mais tendo a tratar, agradeceu 

a presença de todos e encerrou a reunião, e da qual, eu secretario da Câmara, lavro a 

presente ata, que ao ser lida, se aprovada, será assinada por mim, secretárioª, pelo 

Senhor Presidente e demais Senhores Vereadores.          
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